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Продаж об’єктів групи А
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 26.02.2018 № 319)

Вінницька область
Будівля лазні (літ. «А») загальною площею 50,8 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: 22343,
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ «Племзавод» «Літинський» (код за ЄДРПОУ 00846180).

Київська область
Будівля лазні загальною площею 115,6 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2з, що перебуває на балансі ПАТ «Плодорозсадницьке» (код
за ЄДРПОУ 05528378).

Тернопільська область
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля (гараж) загальною площею забудови
117,6 м2 (літ. «Д») за адресою: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Наливайка, 4, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374).

Херсонська область
1. Одноповерхова будівля лабораторії (літ. «Г») загальною площею 161,8 м2 за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Центральна, (Пролетарська), 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Олешківському районі Херсонської області (код за ЄДРПОУ
38045231).
2. Група інвентарних об’єктів АЗС № 3 за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 43.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 26.02.2018 № 321)

Житомирська область
Група інвентарних об’єктів – частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба» у
складі: сушильна камера (літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2, будівля туалету
(літ. М) площею 16,33 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2, будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м2, спальний корпус 5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний
корпус 5Б (літ. Х) площею 225,0 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр літній (літ.
Ч) площею 370,2 м2, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води (літ. Щ) 20,0 м3
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська сільська рада, Зарічанський військовий лісгосп, квартал № 5, виділ, 18, що перебуває на балансі та орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»
(код за ЄДРПОУ 31678345).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 36.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за адресою: 51400,
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова окремо розташована нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2 (літ. А) з ґанком № 1 з навісом, ґанками № 2, 3, замощенням І загальною площею
103,0 м2. Рік введення в експлуатацію – 1963. Об’єкт на даний час не експлуатується, має незадовільний
стан та потребує проведення ремонтних робіт. Підведені системи опалення та електропостачання, але
комунікації відключені. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 181,00 грн, ПДВ – 20 636,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 123 817,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних
та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни
об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта приватизації – нежитлова будівля загальною
площею 403,0 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна
(Комсомольська), б. 36, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ
13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 12 381,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2. Адреса об’єкта:
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), б. 36».
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 26 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.
tbe.соm.ua) 30 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.
ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва
з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового
підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 од. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл.,
м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58 та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є постачання інших готових страв.
Кількість штатних працівників – 9 осіб, у складі: директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери, сторожі, прибиральниця.
Баланс (одиниця виміру, тис. грн)
Звітний період
Актив
2015 рік
2016 рік
2017 року
Необоротні активи
254,5
242,8
237,7
Оборотні активи
1,4
8,5
4,3
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
Баланс
255,9
251,3
242,0
Пасив
–
–
–
Власний капітал
115,1
122,5
123,9
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
–
–
–
Поточні зобов’язання
140,8
128,8
118,1
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
Баланс
255,9
251,3
242,0
Рентабельність підприємства за 2017 р. становить 2,8 %.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців
від дня переходу до нього права власності; створення безпечних умов праці та дотримання санітарних
норм під час експлуатації об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що входять до
складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта
передачі державного майна; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав
і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; протягом року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт покупець
зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення
юридичної особи – державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»;
не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору
купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань
щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється
відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ
по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством
та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО
851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна
спеціалізована» 30.03.2018. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а)
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 16 797,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: бокс №1, П-1, на території автотранспортного виробничого об’єднання
загальною площею 1440,0 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2; висота будівлі –
5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття – залізобе-
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тонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів
об’єкта приватизації задовільний. Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт
приватизації розташований на окраїні міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 579 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 694 800,00 грн, ПДВ  –
115 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного
законодавства протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна;
сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за
погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30.03.2018. Час внесення цінових пропозицій
(початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ, що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1 031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 031,9 м2; висота
будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни цегляні, перегородки цегляні оштукатурені, перекриття – залізобетонні, стальна ферма, підлога –
бетон. Інженерне устаткування – електроосвітлення, вода, каналізація, опалення.
Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний. Об’єкт
приватизації розташований на окраїні міста в зоні промислової забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня 2016 року, термін дії –
до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 425 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 510 000,00 грн.
ПДВ – 85 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: з моменту закінчення терміну дії договору оренди
№ 6348/2016 від 31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; до нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди;
забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; сплатити за
об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем
об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за
погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30.03.2018. Час внесення цінових пропозицій
(початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв.
№ 26).
Адреса об’єкта: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка, 86а.
Балансоутримувач: КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196). Адреса балансоутримувача: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 228,1 м2; фундамент – камінь, ґанок – цегла, стіни – гіпсоблок (стіни прибудови – шлакоблок), покрівля –
азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Інженерні комунікації – електропостачання. Стан об’єкта незадовільний, потребує відновлювального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 97 278,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 116 733,60 грн.
ПДВ – 19 455,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо
державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; вирішити питання землекористування згідно з вимогами чинного законодавства
протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт; сплатити за об’єкт у строки,
передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням
з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх

зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 673,36 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 30.03.2018. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ, що становить 1 167,34 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1 – 19 загальною
площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20 – 29 загальною площею 259,0 м2
в літ. «Г-2г», загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672).
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3.
Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ». Ідентифікаційний код балансоутримувача
00290601. Адреса балансоутримувача: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, буд. 3.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів загальною площею 393,4 м2 (приміщення колишньої їдальні) розташовані у прибудованій
до побутового корпусу будівлі на промисловому майданчику гірничо-переробного
комплексу (будівля цегляна, 1972 року будівництва, з 2000 року не експлуатується).
Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, підлога – бетон, лінолеум. Інженерні комунікації (каналізація, водопровід) наявні (у незадовільному стані).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 404 000,00 грн, ПДВ – 80 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 484 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо
державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного
майна; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків
покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 48 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30.03.2018. Час початку аукціону – 10.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 26.03.2018
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ, що становить 4 848,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2
загальною площею 756,8 м2.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Адреса об’єкта: 88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2 складається з восьми приміщень (І-УІІІ), що розміщені в підвалі
п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована на території
ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Об’єкт перебуває в непридатному для експлуатації
стані, на момент оцінки приміщення затоплені ґрунтовими водами. Технічна характеристика об’єкта: фундамент, стіни та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги бетонні; внутрішнє оздоблення – пофарбування водоемульсійними
сумішами; інженерні комунікації – електропостачання, водопровід, каналізація, газопостачання, вентиляція потребують відновлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 272 541,00 грн. ПДВ – 54 508,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 327 049,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил
пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній
валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 32 704,92 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта
аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 30 березня 2018 року.
Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
26 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
розчинно-бетонного вузла разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про ОНБ: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна дорога асфальтована. Роботи з
водо-, тепло-, електропостачання, каналізації, благоустрою території не проводились.
Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром
40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні

5 березня 2018 року

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2.
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач), 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров.
Джинчарадзе, 1/69.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова, з бетонних блоків, фундаменти –
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік будівництва –
орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 123 100,00 грн, у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 88 000,00 грн, земельної ділянки – 35 100,00 грн.
ПДВ – 24 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 147 720,00 грн,
у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 105 600,00 грн, земельної ділянки – 42 120,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації
становить 14 772,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації вносяться на рахунок № 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 26 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 30 березня 2018 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне
складське приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код за
ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. вул. Шевченка,179/207.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент – бетонні блоки, стіни –
бетонні блоки, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері
металеві; висота приміщень – 2,7 м; інженерне оснащення – вентиляція примусова,
електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 238 865,00 грн, ПДВ – 47 773,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 286 638,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 28 663,80 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці,
яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року).
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області.
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок
№ 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській
області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26.03.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30.03.2018, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.:
(044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-49

Продаж об’єктів групи Д
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в акціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83.

з/б резервуари прямокутної форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення
силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю
відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 026 804,00 грн (один
мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: ОНБ – 623 363,00
грн (шістсот двадцять три тисячі триста шістдесят три гривні 00 копійок); земельної ділянки – 403 441,00 грн (чотириста три тисячі чотириста сорок одна гривня 00 копійок).
ПДВ – 205 360,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 232 164,80 грн
(один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні вісімдесят

копійок), у т. ч.: ОНБ – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч тридцять п’ять гривень
60 копійок); земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі
сто двадцять дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу ОНБ разом із земельною ділянкою державної власності, на якій
він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового
використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
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водиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним
законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити
право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва
об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні про-

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
трансформаторної підстанції (під розбирання)
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про ОНБ: основна двоповерхова частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін
(5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по кутах 380+24+280 = 684 см, товщиною стіни в 1,5
цегли. Вікна: 160х60 см – 4 од., 150х50 см – 2 од. Двері: 160х270 см – 2 од., 120х220 см –
2 од. Прибудова одноповерхова 1НФ (250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2) = 12,8 м,
висотою стіни по кутах 280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна: 160х60 см – 2 од. Двері:
160х220 см – 1 од. Фундамент залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі
плити перекриття типу ПК33-12-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 –
1 шт, з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3 шт; шифер – 54 м2, металеві решітки
3,3 м2, металеві сходи 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.
Земельна ділянка – землі сільськогосподарського призначення.
Ціна об’єкта без ПДВ – 22 386,00 грн. ПДВ – 4 477,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н,
с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює

контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Грошові кошти в розмірі 2 686,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача:
Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 30 березня 2018 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 р. до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також, докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 280-42-32

Продаж об’єктів групи Ж
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 27 553,00 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 18 859,00 грн; вартість земельної ділянки – 8 441,00 грн; вартість обладнання – 253,00 грн.
ПДВ – 5 510,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 33 063,60 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 22 630,80 грн; вартість земельної ділянки – 10 129,20 грн;
вартість обладнання – 303,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною
ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання;
можливе перепрофілювання об’єкта; використовувати земельну ділянку за цільовим
призначенням відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів,
що погодили проект відведення земельної ділянки; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 330,64 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 306,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням
разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Балансотримач: ПрАТ «Немирівське АТП-10547», код за ЄДРПОУ 05460924; 22800,
Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1954 р. п., загальною
площею 32,5 м2, розташована на території підприємства, перебуває в незадовільному стані, не використовується. До обладнання входять: апарат УВЧ, 1986
р. в. – 1 шт.; медінструмент, 1986 р. в., а саме: стоматологічне дзеркало – 3 шт.,
стоматологічний зонд – 2 шт., стоматологічний шпатель – 1 шт., лоток медичний –
2 шт., стоматологічні бори – 85 шт. Обладнання не експлуатується, перебуває в
незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0074 га. Кадастровий
номер 0523010100:01:009:0515. Категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення 12.08 – для
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Земельна ділянка обтяжена охоронною зоною навколо (вздовж)
ЛЕП-0,4 кВ площею 0,0030 га.

820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 березня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24, тел. 67-26-08.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна служба статисти- 02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Житомир, вул. Сціборсько- Нежитлове приміщення в адмініАААДЕЕ881
Житомирська обл., м. Бердичів,
5,6
17 390,00
До 3 років
Організація торгівлі продовольчими
ки України
го, 6а, тел. 22-47-56
стративній будівлі
вул. Європейська, 19/10
товарами (крім підакцизних)
2 Державна казначейська
37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському районі Житомирської об- Нежитлове приміщення на 1-му
37683869.1.АААГБГ712 смт Любар, вул. Незалеж14,9
24 078,00
2 роки 364 дні
Здійснення страхової діяльності
служба України
ласті, 13100, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 0412 2-15-55
поверсі будівлі
ності, 40
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 8, в оперативному управлінні
Вбудоване приміщення (поз. 20) в споруді
39292197.18.ААААЖЖ450 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р
15,2
124 985,00
2 роки 11 місяців
Здійснення митнослужба України
Закарпатської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел.: (0312) 61-22-07
для контролю вантажного транспорту (літ. Б)
Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1
брокерської діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство економічного 00239066, ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобуду- Нежитлове приміщення № 51 2-го поверху три–
м. Запоріжжя,
217,1
254 675,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого
розвитку і торгівлі України вання», 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, тел. (061) 764-19-19
поверхової будівлі інженерного корпусу (літ. Д-3)
вул. Чубанова, 1
майна (розміщення друкарні)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
Гідротехнічні споруди руслового ставу;
25592421.34.ААЕЖАД188; Івано-Франківська обл., Ро195,21 га;
1 116 331
2 роки 11 місяців
Ведення рибного
гідротехнічні споруди садків зимувальних (7 шт.); 25592421.34.ААЕЖАД189; гатинський р-н, на території
1,14 га;
станом на 30.09.2017
господарства
гідротехнічні споруди ставів зимувальних (6 шт.)
25592421.34.ААЕЖАД190 Княгиницької сільської ради
7,72 га
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєвного господарства України ська, 82а, тел. (044) 486-07-91

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна фіскальна 40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь, Частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 1-му поверсі;
–
Київська обл., м. Ірпінь,
79,85;
595 817,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюслужба України
вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 2-му поверсі;
вул. Університетська, 31
315,1;
2 351 182,00;
ють продаж товарів підакцизної групи
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 3-му поверсі
195,8
1 461 001,00
2 Міністерство освіти 493712, Білоцерківський національний аграрний університет, 09117,
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі учбового корпусу № 3 (інв.
–
Київська обл., м. Біла Церк6,0
50 800,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
і науки України
Київська обл., м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1
№ 10110081)
ва, площа Соборна, 8/1
канцтоварів та поліграфічної продукції
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Городоцька районна
державна адмінінстрація

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
тел. 258-26-80
00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької районної державної
адміністрації Львівської області, м. Городок, вул. Львівська,1а, тел. 3-03-59

найменування
реєстровий номер майна
Частина вбудованого нежитлового приміщення
Інформація відсутня
на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2
Нежитлове вбудоване приміщення №10 на другоІнформація відсутня
му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
м. Львів, вул. Кар1,5
31 707,00
2 роки 11 місяців
Розміщення інформаційнопінського, 6
станом на 31.10.2017
платіжного термінала
м. Городок, вул.
10,4
85 061,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
Львівська, 1а
станом на 31.01.2018

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
2 Міністерство освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рів- Частина даху, частина зовнішньої сторони стіни буненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, тел. (03633) 4-34-33 дівлі примлинового елеватора та технічна площадка
02547205, Клеванський професійний ліцей, 35311, Рівненська обл., Маневровий майданчик
смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89, тел. (0362) 27-01-70

№ 19 (1143)

реєстровий
номер майна
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Рівненська обл., м. Радиви- 65,0
461 600,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, які надають послуги рухомого (молів, вул. Волковенка, 11
11 місяців більного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
Рівненська обл., смт Клевань, 2 000,0
59 940,00
2 роки
Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету
вул. Б. Хмельницького, 89
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Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
загаль- вартість майна максимально
Назва органу управління
реєстровий
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
номер майна
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
3 Міністерство внутрішніх справ 40108761, ГУ Національної поліції в Рівненській області, 33028,
Частина адмінприміщення (літ. А-4)
–
м. Рівне, вул. Пушкіна, 6
184,8 1 306 200,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
України
м. Рівне, вул. Пушкіна, 6, тел. (0362) 67-95-98
11 місяців
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство осві- 01275986, Сумський будівельний коледж, 40021, м. Суми, вул. Петро- Частина нежитлового
–
м. Суми, вул. Петро4,9
13 990,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоти і науки України павлівська, 108, тел. (0542) 22-21-79
приміщення
павлівська, 108
станом на 31.01.2018
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-еконо Приміщення 2-го поверху 4-поверхової адміністративної будівлі
–
бульв. Шевченка,
15,0
72 200,00
2 роки 364 дні
Діяльність в офісних приміщеннях
розвитку і торгівлі України мічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
205, м. Черкаси
2 Українська державна буді- 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»,
Частина нежитлових приміщень (кімн. 32 – 44,2 м2 та місця спільного
–
просп. Хіміків, 50,
57,75
191 270,00
2 роки 363 дні
Розміщення офіса та використан2
вельна корпорація «Укрбуд» вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30
користування – 13,55 м ) на 2-му поверсі адміністративної будівлі
м. Черкаси
ня площ спільного користування
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державне управ- 05905668, Державне видавництво «Преса України», просп. Перемоги,
ління справами 50, м. Київ, 03047, тел. (044) 454-82-42

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Перемоги, 50
350,0
6 386 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (114,5 м2),
станом на 30.11.2017
розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопедичних виробів (235,5 м2)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фдму

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення № 220 площею 4,15 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить
405 311,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення сервісного центру з надання
додаткових послуг щодо підвищення рівня обслуговування пасажирів (офісне приміщення).
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – вересень
2017 року становить 6079,67 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 36 478,02 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 4,15 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,
15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 14.00
в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі не меншому, ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством.
7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі,
що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати
підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди
державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. Сплата гарантійного внеску.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для
цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими
агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали
переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі
в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не
підлягає та зараховується до Державного бюджету України.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

5 березня 2018 року

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому
на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00
до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (квітів та іншої супутньої продукції); початковий розмір орендної плати становить 1 684,13 грн без ПДВ за базовий
місяць оренди – січень 2018 року, виходячи із вартості майна – 109 521,00 грн без ПДВ,
визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2017 (орендна ставка:
18 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906); розмір гарантійного внеску становить 10 104,78 грн без
урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ
одержувача 20823070; рахунок № 37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ., МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 4,0 м2»;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань
зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу
у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в
суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 11 місяців; страхування орендованого
майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання
нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна
№ 332/17 від 05.12.2017. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення
договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не можуть приймати
участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві
додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Кінцевий термін приймання
документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання
оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне
підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним
(адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). На конверті
зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у РВ
ФДМУ по Львівській області (каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ
ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується на
балансі ДП «Морський торговельний порт «Южний», орган управління – Міністерство
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: адміністративно-побутова будівля площею 203,4 м2,
будівля ТП-151 площею 59,5 м2, у т. ч. прожекторна щогла, відкриті складські
площадки площею 6 800,0 м2, огорожа режимного призначення (бетонна)
площею 700,0 пог. м та огорожа режимного призначення (металева) площею
120,0 пог.м, споруда пульпопроводу площею 52,5 м2, благоустрій території з
довжиною підкранової колії площею 132,0 пог. м, внутрішньооб’єктні дороги
та площадки площею 8 665,60 м2, переливна камера площею 30,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 25 843 802,00 грн (двадцять п’ять
мільйонів вісімсот сорок три тисячі вісімсот дві гривні 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць – 326 549,36 грн (триста двадцять шість тисяч п’ятсот сорок дев’ять гривень 36 коп.) без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення офісних приміщень – 203,4 м2 та інше використання нерухомого майна – 15 525,10 м2, 820
пог. м (розміщення морського перевантажувального комплексу зернових вантажів); строк

оренди –10 (десять) років; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 1 959 296,16 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок № 37318033000044,
МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш
як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної
плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і
в повному обсязі внесення орендної плати до Державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу;
здійснення орендарем інвестицій в об’єкт оренди протягом 3 років з моменту укладення договору оренди у розмірі, не меншому 3 млн євро згідно з офіційним курсом НБУ на
дату укладання договору оренди; забезпечення орендарем перевантаження вантажу не
менше ніж 600 тис. тонн на третій рік з дати укладення договору оренди з подальшим нарощуванням обсягу перевантаження вантажу протягом дії договору оренди; забезпечення
орендарем робочими місцями існуючих співробітників балансоутримувача в кількості 30
осіб, на умовах, що є не гіршими від тих, що закріплені в колективному договорі балансоутримувача; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15
днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку
на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у
разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона
суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення
звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу;
переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом
5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення
переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний
внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку; у випадку відкликання претендентом поданих
матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не
повертається та перераховується до державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості про претендента:
пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента – юридичну особу: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
відомості про претендента – фізичну особу: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина приміщення будівлі
адміністративно-господарської частини площею 20,4 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Балансоутримувач: Національний університет «Острозька академія».
Орган управління: Міністерство освіти та науки України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 76 800,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 5% – здійснення побутового обслуговування населення
(розміщення перукарні) за базовий місяць розрахунку – січень 2018 р. становить
328,05 грн без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 1 968,30 грн без ПДВ, реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: ДКСУ м. Київ, РВ ФДМУ
по Рівненській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13989432; р/р № 37314029008805;
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі
у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 20,4 м2».
Основні умови конкурсу:
мета використання – здійснення побутового обслуговування населення (розміщення
перукарні); найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим;
строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців; ефективне використання орендованого
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майна відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку
(за наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору
переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі
сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному
обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у
визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням
пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати; забезпечити орендодавцю
і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням
та виконанням умов договору; своєчасно за погодженням з балансоутримувачем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого
майна; у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна,
здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; здійснювати витрати, пов’язані
з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, сплати податку на землю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за звітом
про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного
доручення про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; у разі припинення або
розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
орендованого майна з вини орендаря; чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох
місяців, про що орендарю надсилається письмове повідомлення; сплата гарантійного
внеску. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для
цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені
облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно
з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом
приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України. У разі укладення
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума
гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний
внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків
учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається;
у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна
гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету
України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним
гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету
України, а договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився
від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906 зі змінами та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника;
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ ФДМУ
по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників
конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення двоповерхової адміністративної будівлі корпусу № 50, інв. № 37018, реєстровий № МПВАДО051, загальною площею 1 106,15 м2, а саме: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 346,43 м2, а саме: кімн. № 1, № 4, № 5 (39,52 м2), частина коридору № 2
(173,2 м2), частина коридору № 6 (14,8 м2), кімн. № 3 (118,91 м2); нежитлові приміщення другого поверху загальною площею 759,72 м2, а саме: кімн. № 26, № 27, № 28
(740,33 м2), частина коридору № 8 (8,49 м2), частина коридору № 9 (4,74 м2), частина
коридору № 29 (6,16 м2) за адресою: м. Харків, вул. Г. Рудика, 8, що перебувають на
балансі ДНВП «Об’єднання Комунар».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
09.10.2017, становить 2 218 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 177 909,24 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно
до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
січень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 29 651,54 грн, а саме: 3
744,51 грн при орендній ставці 18 % (за 118,91 м2); 25 907,03 грн при орендній ставці
15 % (за 987,24 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса (кімн. № 3 – 118,91 м2)
та складів для зберігання непродовольчих товарів: столового приладдя, посуду, неелектричних побутових приладів та інших виробів для дому (на площі 987,24 м2).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору
оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в
рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж на його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна



Об’єкт оренди: гідротехнічні споруди, а саме: берегоукріплення (інв.
№ 734), причал для судів (інв. № 735) за адресою: вул. Портова, 5, м. Черкаси,
Черкаська обл.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 498 500,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач – державне підприємство «Укрриба».
Орган управління – Державне агентство рибного господарства України.
Умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить
6 350,21 грн (без ПДВ);
2) на дату подання конкурсної пропозиції учасник конкурсу має сплатити гарантійний
внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 38 101,26 грн (без ПДВ) шляхом перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити для сплати гарантійного внеску: рахунок № 37319071002036, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області,
код за ЄДРПОУ 21368158, МФО 820172, банк: Державна казначейська служба України,
призначення платежу: гарантійний внесок від учасника конкурсу на право оренди;
3) мета оренди – використання майна у технологічному процесі ведення рибного господарства;
4) термін укладення договору оренди – 2 роки 364 дні;
5) заборона передачі об’єкта оренди в суборенду;
6) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим ніж стартовий розмір
орендної плати та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;
7) своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним) з урахуванням її індексації;
8) забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на дату укладення
договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць
оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки);
9) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
не менше як за шість місяців;
10) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку про
вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
11) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
12) здійснення витрат, пов’язаних з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
13) дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;
14) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна;
15) надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі їх настання або загрози виникнення);
16) протягом місяця після укладення договору оренди розробити та подати балансоутримувачу виробничу програму використання державного майна із дотримання
рибопродуктивності відповідно до зон аквакультури, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 № 45, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за № 240/22772;
17) своєчасне подання необхідної статистичної та галузевої звітності балансоутримувачу;
18) наявність у претендента відповідного КВЕДа рибогосподарського виду діяльності;
19) наявність у претендента спеціаліста з риборозведення (рибовода), оформленого згідно з чинним законодавством;
20) відсутність у претендента заборгованості по податках та зборах (обов’язкових
платежах), які сплачуються до державного та місцевого бюджетів;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 29,7 м2 у приміщенні № 2 в одноповерховій будівлі складу (літ.
Д). Балансоутримувач: Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3. Мета проведення

№ 19 (1143)

оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Агропром-М». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2018: відновна – 32 699,83 грн, залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

21) наявність у претендента матеріальної бази для забезпечення ведення діяльності у сфері рибного господарства;
22) проведення щорічних протиповеневих заходів та дотримання правил технічної
експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств;
23) компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки
об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій
підтвердних документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання всіх інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (відображаються у вигляді проекту договору
оренди), крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку
про відкриття рахунка в банківській установі із зазначенням реквізитів рахунка;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; копії витягу із штатного розпису та копію наказу про призначення
спеціаліста з риборозведення (рибовода); завірені належним чином копії документів
про наявність у претендента матеріальної бази для забезпечення ведення діяльності
у сфері рибного господарства;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку; завірену належним чином копію трудового договору та копію повідомлення органів ДФС про прийняття спеціаліста з риборозведення (рибовода) на роботу; завірені належним чином копії документів про наявність у претендента матеріальної
бази для забезпечення ведення діяльності у сфері рибного господарства.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються в
проекті договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений об 11.00 21 березня 2018 року
у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, кімн. 309, м. Черкаси, в присутності конкурсантів або їх уповноважених
представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються в
окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 21 березня 2018
року, об’єкт оренди: гідротехнічні споруди, розташовані за адресою: вул. Портова,
5, м. Черкаси, Черкаська область, а саме: берегоукріплення (інв. № 734); причал для
судів (інв. № 735)», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями
(крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 15 березня 2018 року. Заяви
приймаються за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси (приміщення
регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного
майна регіонального відділення за телефонами: (0472) 37-34-48, 37-30-01 та на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна,
що відбулися 26.02.2018

За результатами засідань конкурсних комісій на право оренди частини учбового корпусу факультету податкової міліції площею 55,1 м2 та частини навчальноадміністративного корпусу площею 65,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету державної фіскальної служби України, переможцем визнано ФОП Букаєва Д. В. (ідентифікаційний номер
358370337), а також, на право оренди частини головного учбового корпусу площею
222,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває
на балансі Університету державної фіскальної служби України, переможцем визнано
ТОВ «ТРЕЙДФОРС» (код за ЄДРПОУ 37313534).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Білгород-Дністровської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Білгород-Дністровська
КЕЧ району, адреса: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення в комплексній будівлі (їдальня), інв. № 118/8, на території в/м № 118 за адресою: Одеська
обл., м. Болград, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 84.
Мета використання – розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, орендна ставка – 8 %.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
10.01.2018 становить 234 066,00 грн без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 1 560,44 грн
(за базовий місяць – грудень 2017 р.)
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Білгород-Дністровська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – грудень
2017 р., що становить 1 560,44 грн (без ПДВ), але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями);
забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку
в розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата; страхування об’єкта оренди на
суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством; використання приміщень в комплексній будівлі (їдальня) для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи; обов’язкове здійснення поточного та косметичного ремонту нежитлових приміщень за рахунок орендаря; термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою
подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; умови відновлення
(поліпшення) спеціалізованого майна за обов’язковим погодженням з орендодавцем;
право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль за станом та
цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; зобов’язання збереження або
створення робочих місць; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю податку за землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, та
рецензії на звіт про оцінку (протягом 10 календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу); встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14 календарних
днів з дати опублікування цієї інформації до 16.00 останнього дня (кімн. 7) за адресою:
67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району (кімн. 7).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Лікарняна, 1а, телефон для довідок (04849) 3-39-78.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення магазину (літ. А)
№ 1 – № 8 загальною площею 224,6 м2 в одноповерховій будівлі торговельного
комплексу. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», перебуває на балансі приватного
підприємства «Сінай». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24357, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Кармік А. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
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відомості
приватизації

фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2003: відновна – 36 602,00
грн; залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля диспетчерської АТЦ (літ. № 36), навіс (літ.
361), ґанок загальною площею 95,9 м2. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Турбівський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Липовецький р-н, смт Турбів, вул. Миру, 93. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Брунь В. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.07.2010: відновна – 27 053,39 грн;
залишкова – 27 053,39 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку
(літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач – Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Він
ницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Вінницька обл., Гайсинський
р-н, м. Гайсин, пл. Миру, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гончарук Г. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 1 465,00 грн; залишкова –
239,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 359,8 м2 складу 2
в будівлі (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Слобідська,
35. Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Житомирській області (м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Еко Ззахист-Україна».
 Об’єкт оцінки № 2: частина коридору площею 3,0 м2 основної будівлі (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67б. Балансоутримувач: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській
області (м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67б). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого
вору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 51,2 м2 будівлі гаражів (літ. Г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Незалежності,
55а. Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного господарства
(м. Житомир, просп. Незалежності, 55а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого
вору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПП «Аліс».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 207,4 м2 цеху хвойновітамінного борошна з прибудовою (літ. В) та асфальтобетонна площадка
площею 780,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький
р-н, с. Бережесть, вул. Залізнична, 27. Балансоутримувач: ДП «Овруцьке лісове господарство» (Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Дубовий Гай). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Бріксан».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 38) площею 2,5 м2 першого
поверху будівлі учбового корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Найменування балансоутримувача: Мукачівський державний університет (тел. (03131) 2-11-09). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (позиція № 18 –
8,5 м2 та позиція № 19 – 12,4 м2) загальною площею 20,9 м2 другого поверху
адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Івана Франка, 6. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики
(тел. (03122) 3-64-59). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Воркінтенсе». Балансова
залишкова вартість основних засобів станом на 31.01.2018: 1,356 тис. грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху будівлі основного корпусу
(літ. Ш ІІ) (інвентарний № 11202): приміщення № 3 площею 18,2 м2; приміщення № 4
площею 11,4 м2; приміщення № 5 площею 22,7 м2; приміщення № 6 площею 18,3 м2;
приміщення № 7 площею 56,9 м2; приміщення № 8 площею 36,4 м2; приміщення № 9
площею 207,4 м2; приміщення № 10 площею 141,8 м2; приміщення № 11 площею
56,6 м2; приміщення № 17 площею 21,0 м2; приміщення № 18 площею 11,3 м2; приміщення № 19 площею 29,1 м2; приміщення № 20 площею 44,3 м2; приміщення № 21
площею 13,8 м2; приміщення № 22 площею 19,9 м2; приміщення № 23 площею 7,5 м2;
приміщення № 24 площею 4,2 м2; приміщення № 25 площею 38,0 м2, усього загальною площею 758,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське
вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
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gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «ЕКО ДРАЙ УА». Розмір земельної ділянки: 5,25 га та 13,8732 га. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 1 902 378,91 грн/га станом на 01.01.2018. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: до об’єкта № 1 – приміщення, частини приміщень для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна; до
об’єкта № 2: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна нерухомість; до об’єкта
№ 3: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 6, 7, 8, 10 за планом)
загальною площею 160,68 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пушкіна (Сметанова), 11. Найменування балансоутримувача: Хустський професійний ліцей сфери послуг
(тел. (03142) 4-30-16, 4-31-07). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Громадська організація
танцювального клубу «Еліт». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення підвального поверху (поз.
38-43) будівлі адміністративного корпусу літ. А-А′ площею 117,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32.
Найменування балансоутримувача: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»
(тел. (03131) 2-20-20, 2-21-98). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Волкова О. В.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 151,90 грн/м2 станом на 18.02.2014. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктА державної власності групи А, що підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля
загальною площею 1 632,4 м2 та дизельна загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Марківський р-н, смт Марківка, пров. Південний,
будинок 1. Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 20 березня 2018 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення кухні
загальною площею 2,5 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку № 9. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 2. Балансоутримувач: Національний

університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Лукаша, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративного будинку (літ.
«А-5») загальною площею 84,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Творча, 11 (військове містечко № 48, будівля за генпланом № 68). Балансоутримувач (орендодавець): ДП МОУ «Львівське будівельне управління». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Творча, 11 (військове містечко № 48, будівля
за генпланом № 68). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для дахів, нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Частина вимощення № VII
700,0 Миколаївська обл., Бере- ДП «НАЕК «Енергоатом»
28.02.18
бази відпочинку «Дружба»
занський р-н, с. Рибаків- обліковується у ВП «Южнока, квартал 5, будинок 1 Українська АЕС»
2 Нежитлове приміщення
43,0 м. Миколаїв, вул. Марша- Миколаївський професійний 31.03.18
першого поверху двоповерла Василевського, 42а
ліцей сфери послуг
хової будівлі
3 Вигороджена частина холу
24,0 м. Миколаїв, просп. Геро- Національний університет
31.03.18
третього поверху учбового
їв України, 9
кораблебудування ім. Адмікорпусу
рала Макарова
4 Нежитлове приміщення тре- 46,87 м. Миколаїв, вул. Марша- Головне управління Націо- 31.03.18
тього поверху триповерхової
ла Василевського, 63
нальної поліції в Миколаївадміністративної будівлі
ській області
5 Частина нежитлових при254,6 м. Миколаїв, вул. Завод- ДП «Миколаївський мор31.03.18
міщень – мансарда в
ська, 23/14
ський торговельний порт»
загально-портовій адміністративній будівлі з такелажним складом
6 Нежитлові приміщен62,5 м. Миколаїв, вул. Завод- Миколаївська філія ДП
31.03.18
ня 2-го поверху будівлі
ська, 23/8
«АМПУ» (адміністрація Микотранспортно-експедиційної
лаївського морського порту)
контори
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта оцінки
Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
Дата
з/п
ща, м2 оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення пер- 52,8 м. Миколаїв,
ДП «Південний науково-дослід 28.02.18
шого поверху триповерхової
вул. Фалєєвська, 25 ний і проектно-конструкторсь
адміністративної будівлі
кий інститут по розвитку флоту
рибного господарства «Південдіпрорибфлот»
2 Нежитлові приміщення пер- 90,0 Миколаївська обл., Професійно-технічне училище
28.02.18
шого поверху триповерхової
смт Братське,
№ 17
будівлі навчального корпусу
вул. Вороніна, 20а
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в оцінювачів,
які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються
ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформація про претендента за встановленою формою (додаток 4
до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки,
наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо);
іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших
країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання послуг
з незалежної оцінки майна, що склалися у IV кварталі 2017 року за групами об’єктів,
становлять: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв), – 2,4 тис. грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал
регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального та
комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих
дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал
Пд) площею 397,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО
«Потенціал-Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Цюпа Василь Ярославович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсут-
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відомості
приватизації

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля складу загальною площею 395,3 м2
(балансоутримувач – Східна філія Концерну «Військторгсервіс»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 12б. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ВІТА ЮСТ».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина асфальтного замощення загальною площею 33,0 м2 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Першотравнева, 29. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство
«Сумиоблагроліс».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 25,9 м2 (балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку
Сумської обласної державної адміністрації) (об’єкт на 4-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Сумиоблагроліс».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 5 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є будівлі, до об’єкта оцінки № 2 – замощення (їх частини), майданчики (їх частини), до об’єкта оцінки № 3 – нежитлові
приміщення (їх частини).
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 1 – 5,9 тис. грн; з
оцінки об’єктів № 2, 3 – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 21 березня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 15 березня 2018 року (включно).

Дата оцінки
Вид вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Платник

Ринкова

28.02.18

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщень будівлі складу під літ. «Т» площею 23,6 м2 за адресою:
ФОП Гичка
Петро Іванович
вул. Л. Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства
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Дата оцінки
Вид вартості

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Гідротехнічні споруди Ставу Медова 3 (інвентарний № 633, реєстровий
№ 25592421.82.ААЕЖАЖ663), дамба (інвентарний № 289, реєстровий
№ 25592421.82.ААЕЖАЖ656), дамба (інвентарний № 602, реєстровий
№ 25592421.82.ААЕЖАЖ657), дон. водоспуск (інвентарний № 603, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ658), дон. водоспуск (інвентарний № 604,
реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ659) за адресою: Тернопільська обл.,
Козівський район, територія Малоплавучанської с/р, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба»

Платник

ФОП Гніздюх
Степан Романович

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єкта № 1 яких не перевищує 2 400,00 грн; об’єкта № 2 – не перевищує
7 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – інженерні
споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 1. Об’єкт: частина приміщення коридору площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 6, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 4. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ КБ «Приватбанк». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 143,01 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби
України, за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Білозерка, вул. Свободи,
83. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Білозерська селищна рада. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 28.02.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5
днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
10 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини
11 Нежитлове
приміщення
12 Нежитлові
приміщення
13 Нежитлові
приміщення
14 Нежитлові
приміщення
15 Нежитлові
приміщення
16 Нежитлове
приміщення
17 Нежитлове
приміщення

29,3

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Москов- Верховний суд
ська, 8, корпус 5
України

35,6

м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
273,3 м. Київ, вул. Полкова, 72
148,7 м. Київ, вул. Полкова, 72
104,7 м. Київ, вул. Полкова, 72
144,6 м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35
18,65 м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

Верховний суд
України
ДП «НДВА «ПущаВодиця»
ДП «НДВА «ПущаВодиця»
ДП «НДВА «ПущаВодиця»
Міністерство екології та природних
ресурсів України
КНУ ім. Т. Шевченка

18,9

Концерн
«Військторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а

ПАТ «Укрпошта»

Орієнтовна дата
оцінки
28.02.18

ПАТ «Укрпошта»

28.02.18

ФОП Асташев О. Є.

28.02.18

ФОП Слободянюк Є. Г.

28.02.18

ФОП Ковбасюк Ю. В.

28.02.18

ДП «Центр екологоекспертної аналітики»

28.02.18

Платник робіт
з оцінки об’єкта

ТОВ «Українська школа 28.02.18
міжнародного інноваційного підприємництва,
права і комунікацій»
ТОВ «Делівері»
28.02.18

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник
Орієнтов№
Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
Балансоутримувач робіт з оцінки на дата
з/п
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Нерухоме майно, а
435,9
м. Київ,
Державна фіскальна ТОВ «Кон28.02.18
саме: частина ас(у т. ч. бульв. В. Гавеслужба України
салтинговий
фальтованого покрит200,0; ла, 8а
регіональний
тя, рампа № 2, нежит- 217,7;
економічний
лове приміщення
18,2)
центр»
2 Частина нежитлового
5,0
м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс Мін- ФОП Кірюхін 31.03.18
приміщення
Перемоги, 14
трансу»
О. В.
3 Нерухоме майно
423,7
м. Київ, просп. По- ДП «Завод 410 ци- АТ «МОТОР 31.03.18
вітрофлотський, 94 вільної авіації»
СІЧ»
4 Нежитлові при94,0
м. Київ,
ДП «Наш дім»
МОГ «ФСЗ
31.03.18
міщення
вул. А. Барбюса, 13
«Зв’язківці
Чорнобиля»
5 Нежитлові при90,0
м. Київ,
ДП «Наш дім»
МОГ «ФСЗ
31.03.18
міщення
вул. А. Барбюса, 13
«Зв’язківці
Чорнобиля»
6 Нежитлове при17,8
м. Київ, вул. Бер- Центральний госпі- ТОВ «Мобі- 28.02.18
міщення
дичівська, 1
таль МВС України ком»
7 Частина даху та тех9,0
м. Київ, вул. Ділова ДП «Укркомунобслу- ПрАТ «Київ- 31.01.18
нічного поверху
(у т. ч. 3,0 (Димитрова), 24
говування»
стар»
та 6,0)
8 Частина даху та тех6,0
м. Київ, вул. Вели- ДП «Укркомунобслу- ПрАТ «Київ- 31.01.18
нічного поверху
(у т. ч. 3,0 ка Житомирська, 9 говування»
стар»
та 3,0)
9 Частина нежитлового
4,0
м. Київ,
КНУ технологій та
ФОП Сластен 31.12.17
приміщення
вул. Немировича- дизайну
А. М.
Данченка, 2
10 Нежитлове при15,6
м. Київ, вул. Патрі- КВПУ будівництва і ТОВ «Спец- 31.01.18
міщення
отів, 96
дизайну
енергомаш»
11 Нежитлове при62,1
м. Київ,
Бортницьке міжФОП Кузнє- 31.03.18
міщення
вул. Є. Харченка
районне управління цов О. П.
(Леніна), 34
водного господарства
ім. Гаркуші М. А.
12 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. А. Це- Національна акаПАТ КБ «При- 31.12.17
приміщення
діка (Е. Потьє), 20 демія державного ватбанк»
управління при Президентові України
13 Нерухоме майно, а
287,88 (у м. Київ,
Бортницьке міжФОП Про31.12.17
саме: нежитлові при- т. ч. 139,2 вул. Є. Харченка
районне управління шенкова
міщення та асфальто- та 148,68) (Леніна), 34
водного господар- О. В.
ваний майданчик
ства ім. Гаркуші
М. А.
14 Нежитлові при230,9
м. Київ, вул. ОбДП «ДСВ «Техніка» ТОВ «Ви28.02.18
міщення
серваторна, 25
давничий дім
«Освіта»
Конкурси відбудуться 19 березня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 12 березня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подані документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 19 березня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно, рампа є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, якІ будУТЬ залученІ
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для

розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№
з/п
1
2

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Частина нежитлового приміщення
Нежитлове приміщення

1,0

м. Київ, просп. Перемоги, 151
м. Київ, просп. Перемоги, 15-й км

20,0

Орієнтовна дата
оцінки
ДП «Український держав- ВАТ «Райффайзен 31.01.18
ний центр радіочастот» Банк Аваль»
ДП «Український держав- ПАТ «Укртелеком» 31.01.18
ний центр радіочастот»
Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1

Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення

32,0

5

Нежитлове
приміщення

167,0

6

Нежитлове
приміщення
Нежитлові
приміщення

42,9

Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення

20,5

2
3
4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

№
з/п

Продовження таблиці

28.02.18

ня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху за номером згідно з планом будівлі 180 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Свердловина». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху навчального
корпусу № 2 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Новака, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кирилов Кирило Володимирович.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться
в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а
м. Київ, вул. І. Кудрі, 43
м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38

Балансоутримувач

Платник робіт
з оцінки об’єкта

ДП «ДСВ «Техніка» ТОВ «Освіта-Центр
Плюс»
Концерн
ТОВ «Торговий Дім
«Військторгсервіс» «Ніса»
ДП «ЕКО»
ТОВ «Фінолайн»

ДНДІ інформатизації та моделювання
економіки
м. Київ, вул. Казими- Український
ра Малевича, 84
державний НДІ
«Ресурс»
м. Київ,
ДП «ЕКО»
бульв. Л. Українки, 10
м. Київ, вул. Василь- ДП «Національний
ківська, 1, корпус
центр Олександра
№6
Довженка»
м. Київ, вул. Гармат- Національний авіана, 47
ційний університет
м. Київ, просп. По- Верховний суд
вітрофлотський,
України
28, літ. Г

ТОВ «Юпітер Фінанс»

Орієнтовна дата
оцінки
28.02.18
28.02.18
28.02.18
28.02.18

ГО «Бізнес-асоціація екс- 28.02.18
портерів та імпортерів
«Україна-Китай»
ТОВ «Фінолайн»
28.02.18
ТОВ «ГІТАН»

28.02.18

ТОВ «Медичний центр
профоглядів»
ПАТ «Укрпошта»

28.02.18
28.02.18

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного
26.02.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нерухомого майна –
нежитлового приміщення площею 45,2 м2, розташованого на сімнадцятому (технічному) поверсі, та 6,0 м2 (два антено-місця) на даху будинку (за адресою: вул. Січових
Стрільців, 73, м. Київ), що обліковуються на балансі державного підприємства «Українська правова інформація», з метою продовження договору оренди, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Ві Ай Пі Департамент». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6,8 тис. грн»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 27.09.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту оренди – нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 13 – 18) загальною
площею 136,7 м2 будівлі котельні (літ. Г) науково-дослідного інституту реабілітації
інвалідів, що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104 переможця не визнаначено;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею
136,95 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі, що не увійшли під час приватизації
до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод» та перебувають на балансі Китайгородської сільської ради, за адресою: 22752, Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 85, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2180 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ ІІ площею 8,2 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Вінницькій області, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част. №
1-8 – 70,3 м2, № 1-46 – 10,1 м2, № 1-47 – 9,9 м2, № 1-48 – 9,7 м2 загальною площею
100 м2 у підвалі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Стуса/Пирогова, 2/19, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1990 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення (№ XVІІ)
площею 31,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський
монтажно-економічний коледж», за адресою: 24000, Вінницька обл., МогилівПодільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 58, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2185 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 19.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
кафетерію з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2 за адресою:
44110, Волинська обл, Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а визнано
ТОВ «Волинь-Експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 2000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
АЗС А-1 загальною площею 103,5 м2 за адренсою: 44110, Волинська обл, Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Л. Українки, 19а визнано ФОП Рак А. А., мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини приміщення складу ґрунтових взірців площею 92,5 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк. вул. Мамсурова,8 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1190,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки 3 календарних дні;
частини адмінприміщення МРЕВ площею 16,0 м2 за адресою: 44500, Волинська
обл., м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня, 42 визнано ТОВ «Волинь-Експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 26.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини адмінбудинку площею 23,6 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м.
Луцьк, Київський майдан, 4 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1260,00 грн та строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
реммайстерні Д-2 площею 194,8 м2 за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне
, вул. Гранична, 31 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1680,00 грн та строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
котельні Р-2 площею 604,1 м2 за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне,
вул. Гранична, 31 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1680,00 грн та строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
овочесховища Ж-1 площею 691, 7 м2 за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична, 31 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1680,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення гуртожитку площею 22,8 м2 за адресою: 44200,
Волинська обл, м. Любешів, вул. Брестська, 5 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1680,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 14.09.2017

1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,1381га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 108, Холодногірський р-н (кадастровий номер 6310137200:02:003:0030). Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Капітал-проект». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2800
грн, строк виконання – 7 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
43,9 м2 другого поверху будівлі адміністративно-господарських приміщень. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської
державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,90 м2 другого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська,
13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі надійшла одна заява, конкурс визнано таким, що не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2. в літ. «А-4» (інв. № 484);
кінопроектор «Україна 5» (інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор
зварювальний ТДМ-401 У2 (інв. № 519). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65. Мета проведення оцінки:
проведення незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна з метою визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Переможець
конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група СПІВДРУЖНІСТЬ». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 4500 грн, строк виконання – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 19.09.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 85,5 м2 другого поверху адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України (код за ЄДРПОУ 39292197). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2120 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,5748 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н (кадастровий
номер 6310138500:06:002:0032). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі не
надійшло жодної заяви, конкурс визнано таким, що не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих
споруд (4 склади і 1 караульне приміщення). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Ольгинка, вул. Заводська, 7. Мета проведення оцінки: встановлення розміру
збитків. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, конкурс
визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 14.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна – локомотивного депо загальною площею 962,6 м2 у складі: будівлі локомотивного депо, позначеної літ. «А», залізничної колії № 1 – 140,9 пог.
м (без земельної ділянки), що перебуває на балансі Комунального підприємства
«Архплан» Малинської районної ради, за адресою: Житомирська обл., Малинський
р-н, Гранітненська селищна рада, комплекс будівель і споруд № 4 визнано ФОП
Шаніна В. М. (вартість виконання – 5100,00 грн, строк виконання – 9 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації – продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 26.09.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту – частина нежитлового приміщення холу площею 3,0 м2 у напівпідвальному поверсі учбового корпусу № 2
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирський державний технологічний університет,
за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 (вартість виконання – 1600,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту – гідротехнічні споруди нагульного
ставу площею 137,3 га, що знаходяться за межами с. Сущанка Попільнянського р-ну Житомирської обл. та перебувають на балансі ДП «Укрриба» (вартість виконання – 6500,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; вартість надання послуг з
оцінки – 1800 грн, строк надання послуг – 5 днів, мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 23.08.2017

Найменування об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 2,0 м2 одноповерхової будівлі їдальні з прибудовами (інв. № 10300038), що обліковується на балансі ДЗ
«Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», за адресою: Луганська
обл., м. Старобільськ, вул. Гоголя, 1. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 21.09.2017

Вбудоване нежитлове приміщення одноповерхової будівлі адміністративнопобутового корпусу площею 23,4 м2 (інв. № 10310017), що обліковується на балансі
Станично-Луганського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Луганська обл., Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Старосьльська. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1750 грн, термін
виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 31.08.2017
I. Об’єкти оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 14.09.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини приміщення їдальні (поз. 37) площею 100,6 м2 та приміщення (поз.
38,39,41,42,43,44,45 за планом) загальною площею 212,2 м2 на першому поверсі
будівлі Закарпатського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. А. Волошина, 66, з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість послуг –
з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вестибуля (поз. 4-2) площею 4,65 м2 (3,10х1,50) та частина внутрішньої
стіни вестибуля площею 2,0 м2 (2х1) першого учбового корпусу (літ. А-А/) Свалявського
технічного коледжу Національного університету харчових технологій, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6, з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг – з оцінки – 1944 грн, термін виконання – 5 днів.

№
з/п
1

2

3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 21.09.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини холу (поз. 45 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху навчальнолабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо І. В. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 1950 грн, термін виконання – 4 дні;
частини приміщення коридору (поз. 2 за планом) корпусу ІІ площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,12, з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2000 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 21-23) загальною площею 76,1 м2 першого поверху
частини будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16, з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2183 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 20.10.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта
приватизації – транспортного засобу, реєстраційний № 7847ЗПП, марки АЦ4.0/ЗИЛ
130, двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009 та транспортного засобу, реєстраційний № ЗПС0190, марки УАЗ3151, двигун № 00709247, шасі (рама) № 0278934, що обліковуються на балансі ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код
за ЄДРПОУ 00191230). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69008, м. Запоріжжя, вул.
Південне шосе, 68а. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 22.09.2017

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
частина висотної металоконструкції Н-35 м площею 2,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, що перебуває
на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»,
вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення їдальні на 50 місць площею 312,0 м2 в окремо розташованій
одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Шкільна, 3, що перебувають на балансі державного підприємства «Об’єднана
компанія Укрвуглереструктуризація», вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єктах оренди:
вбудоване приміщення площею 11,30 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 21, що перебуває на
балансі Знам’янського управління Державної казначейської служби України Кіровоградської області, вартість робіт – 1 902,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 12,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 902,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлове приміщення площею 13,6 м2 на першому поверсі будівлі лікарні за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт – 1 902,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 13.09.2017

Суб’єкта оціночної діяльності – Тарнопольського Анатолія Пилиповича визнано переможцем з конкурсного відбору для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, а
саме: частини приміщення загальною площею 225,3 м2 в будівлі їдальні № 1, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти

Вартість
робіт /
Переможець Мета проведення
строк виконкурсу
оцінки
конання
Частина нежитлового приміщення кімн. № 106 на 2-му
1700/5
ПФ Агентство Визначення
поверсі 2-поверхових навчально-виробничих майстерень
«Схід»
вартості об’єкта
у різноповерховій (2-4) будівлі навчально-виробничого
з метою продоцентру, інв. № 10310001, літ. «А-2-4», загальною площею
вження договору
60,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 39, що
оренди
перебуває на балансі Державного закладу освіти Центру
професійно-технічної освіти № 2 (ідентифікаційний номер
25462474), тел.: 665001, 666341
Нежитлове приміщення у холі 4-го поверху центрального 1700/5
ПФ Агентство Визначення
учбового корпусу загальною площею 6,6 м2 за адресою:
«Схід»
вартості об’єкта
з метою продом. Харків, вул. М. Бажанова, 17, що перебуває на балансі
вження договору
Харківського національного університету міського госпооренди
дарства ім. О. М. Бекетова (код 2071151) тел. 706-15-37.
Частина коридору біля головного входу та гардеробу на 1700/4
ПФ «Бонс»
Визначення
1-му поверсі 3-поверхової будівлі спортивного тенісного
вартості об’єкта
2
комплексу загальною площею 3,1 м за адресою: м.
з метою продовження договору
Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківоренди
ського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код
02071205, т. 705-12-47
Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі
1990/3
ТОВ
Визначення
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
«Північновартості об’єкта
2
14,3 м за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 181, що
східна конз метою продосалтингова
вження договору
перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти
група»
оренди
№ 1 м. Харкова, код 25456391, тел. 99-11-31
Нежитлові приміщення буфету на 1-му поверсі
2769/4
ТОВ «КонВизначення
2-поверхової будівлі суспільно-побутового корпусу ВПУстанта»
вартості об’єкта
27 загальною площею 5,1 м2 за адресою: Харківська
з метою продовження договору
обл., Куп’янський р-н, смт Ківшарівка, ВПУ-27, що переоренди
буває на балансі Вищого професійного училища № 27,
код 2547856, тел. (0574) 26-44-92
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, І на 1-му поверсі 2200/3
ФОП
Визначення
2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
загальною площею 207,7 м2 за адресою: м. Харків, вул.
оренди з метою передачі в
Івана Камишева, 16/12, що перебувають на балансі ДЗО
оренду
Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова, код
25462474, тел. (057) 365-10-47, (050) 160-79-59
Одноповерхова нежитлова будівля (колишній амбар),
3150/3
ТОВ
Визначення
пам’ятка архітектури, загальною площею 71,4 м2 за
«Північновартості об’єкта
східна коноренди з меадресою: Харківська обл., Валківський р-н, с-ще Старий
салтингова
тою передачі в
Мерчик, пров. Театральний, 6, що перебуває на балансі
група»
оренду
Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, код 02498530,
тел. (057) 700-36-48
Частина холу на 4-му поверсі 6-поверхової будівлі учбо- 2200/3
ФОП
Визначення
вого корпусу № 1 загальною площею 4,0 м2 та частина
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
оренди з мехолу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового
тою передачі в
корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2 за адресою: Хароренду
ківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, загальною площею
8,0 м2, що перебуває на балансі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, код 00493764, тел. (057) 709-03-10
Нежитлове приміщення – кімн. № 54 на 2-му поверсі
2000/3
ФОП
Визначення
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285,
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною
оренди з меплощею 24,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавтою передачі в
оренду
ський шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного
університету телекомунікації, код 38855349, тел. (044)
249-25-29
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-8, 10,28-31, 33-37
5000/3
ФОП
Визначення
на 1-му поверсі, кімн. № 2-5, 7, 8, 10, 17-24, 29 на 2-му
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
поверсі, кімн. № 2-5, 7-9, 11-20, 22-29, 40-43 на 3-му
оренди з меповерсі 3-поверхової будівлі інженерного корпусу, інв.
тою передачі в
№ 213101, загальною площею 1394,2 м2 за адресою: м.
оренду
Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі ДП
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний
інститут», код 00190443, тел.: (057) 704-13-18,700-6906, 704-13-23
Нежитлові приміщення – частина вестибуля у центрі, між 1700/4
ПФ «Бонс»
Визначення
колонами № 26 та № 23 на 2-му поверсі різноповерховартості об’єкта
вої (2-5) будівлі учбового корпусу В, реєстровий номер
з метою продо02125585.1.АААККЖ393, інв. № 82815, загальною пловження договору
щею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, корп.
оренди
В, що перебувають на балансі Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, код
02125585, тел.: 700-69-09, 700-35-04
Нежитлові приміщення загальною площею 493,6 м2 за
2600/5
ФОП
Визначення
адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, що пеСорокіна І. М. вартості об’єкта
ребувають на балансі Головного управління статистики у
з метою продоХарківській області, код 02362629, тел. 706-26-16
вження договору
оренди
Нежитлове приміщення будинку 2-го поверху (полікліні- 1990/3
ТОВ
Визначення
2
2
ки) загальною площею 34,4 м (кабінет 18,9 м , кабінет
«Північновартості об’єкта
східна коноренди до 200 м2
10,6 м2, площа коридору 4,9 м2) за адресою м. Харків,
салтингова
вул. Чернишевська, 7/9, що перебуває на балансі ДУ
для погодження
група»
«Інститут дерматології та венерології НАМН України» код
розрахунку
02012160 тел. 706-32-00
орендної плати
(за заявою від
сторонньої організації)
Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

фонд державного майна україни повідомляє
ДО УВАГИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007
року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець», методичних рекомендацій щодо проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс), затверджених наказом НАДС від 21 лютого 2018 року № 49, та наказу Фонду державного
майна України з особового складу від 15.02.2018 № 22-Н «Про проведення у Фонді
державного майна України першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в Фонді державного майна України розпочато компанію
щодо проведення у 2018 році першого туру Конкурсу.
Конкурс проводиться серед державних службовців в номінаціях: «Кращий
керівник» (беруть участь державні службовці категорії «Б»); «Кращий спеціаліст»
(беруть участь державні службовці категорії «В»).
Державні службовці, бажаючі взяти участь у підвищенні кваліфікації у рамках
першого туру Конкурсу, в термін до 23.03.2018 подають до організаційного комітету
з проведення першого туру конкурсу такі документи:

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

 заяву про участь у Конкурсі; копію особової картки державного службовця
встановленого зразка; подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації;
 інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).
У термін до 30.03.2018 організаційний комітет розглядає подані документи
претендентів на участь у конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі
у конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.
Організаційний комітет протягом квітня забезпечує проведення першого туру
Конкурсу і в останній тиждень квітня на своїх засіданнях приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру конкурсу.
Контактна особа: Побоча Ірина Юріївна – головний спеціаліст відділу управління
персоналом РВ та підвищення кваліфікації Управління персоналом Департаменту
забезпечення діяльності Фонду, тел. 200-34-14.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Відповідно до наказу ФДМУ від 23.02.2018 № 314 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1869
«Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році» (із змінами)», статті 5 Закону України «Про Фонд державного
майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна»,
на виконання пункту 6 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017
року № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г,
Е на продаж в 2018 році» та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових
надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України в
2018 році внесено зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих
грошових регіональних аукціонах», затверджений наказом Фонду державного
майна України від 13 грудня 2017 року № 1869 (із змінами), доповнивши підрозділ
«Апарат Фонду. Фондова Біржа» розділу «Лютий» такою позицією:
Частка статутного капіталу,
Статутний капітал,
що буде виставлена
Код за ЄДРПОУ
Назва підприємства
тис. грн
на продаж, %
23293513
ПАТ «Сумиобленерго»
44 281,374
25
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